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Πρακτικά 23ης συνέλευσης του Δ.Σ. της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. περιόδου
2018-2020
της Πέμπτης 7 Μαΐου 2020
Υπεύθυνος Πρακτικών: Κ. Γοντικάκης

Παρόντες: Πρόεδρος Απόστολος Μαστιχιάδης, και τα μέλη του Δ.Σ. (αλφαβητικά)
Νεκτάριος Βλαχάκης, Αντώνιος Γεωργακάκης, Κωνσταντίνος Γοντικάκης, Παναγιώτης
Πάτσης, Σπυρίδων Πατσουράκος, Βασιλική Παυλίδου.
Θέμα (1) Προετοιμασία 38ης Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών της Εταιρείας
Συζητήθηκαν και πάλι οι δυσκολίες της Προετοιμασίας της Γενικής Συνέλευσης και των
εκλογών της Εταιρείας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
Ο Γραμματέας ενημέρωσε το Δ.Σ. πως οι περισσότεροι φάκελοι με το εκλογικό υλικό έχουν
αποσταλεί αλλά αναμένεται να αποκατασταθεί η αλληλογραφία στις εξής χώρες: Ισπανία,
Βραζιλία, Ομάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έτσι δεν έχουν σταλεί ακόμα συνολικά 8
φάκελοι.
Ο ταμίας Αντώνης Γεωργακάκης ενημέρωσε το Δ.Σ. πως η τράπεζα δίνει παράταση των
κωδικών του λογαριασμού τραπέζης της Εταιρείας για δύο μήνες έως και τις 22
Αυγούστου.
Αποφασίστηκε να αναβληθούν οι εκλογές για τις 17 Ιουλίου 2020. Με αυτή την αναβολή θα
μπορέσουν τα μέλη της Εταιρείας να προλάβουν να στείλουν την ψήφο τους ταχυδρομικά
σε περίπτωση που βρίσκονται στο εξωτερικό και τα ταχυδρομεία υπολειτουργούν ή στην
περίπτωση που τα ιδρύματά τους είναι κλειστά και δεν έχουν πρόσβαση στην
αλληλογραφία τους.
Για το θέμα της απαγόρευσης συναθροίσεων και κατά πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει την
διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών συζητήθηκε η δυνατότητα χρήσης
διαδικτυακών εργαλείων (zoom) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα μέλη για να
συμμετέχουν στην συνέλευση χωρίς την φυσική τους παρουσία.
Θέμα (2) Ενέργειες εις μνήμην του Γιάννη Χ. Σειραδάκη
Εις μνήμην του αγαπητού συναδέλφου Γιάννη Σειραδάκη ο οποίος είχε καταλυτική
συνεισφορά στην δημιουργία της Εταιρείας, εστάλη έκτακτο ηλεκτρονικό μήνυμα στα μέλη
της Εταιρείας και αποφασίστηκε να αναρτηθεί νεκρολογία στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Αντί στεφάνου, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος κατατέθηκε το
ποσό των 100 Ευρώ στην Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου.
Θέμα (3) Έκδοση του τεύχους του περιοδικού Ίππαρχος
Ο αντιπρόεδρος της Εταιρείας ανακοίνωσε πως παρά την δύσκολη κατάσταση η έκδοση
του περιοδικού Ίππαρχος θα γίνει κανονικά.
Θέμα (4) Δημιουργία ηλεκτρονικού forum
Συζητήθηκε κατά πόσο θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό forum της Εταιρείας

ώστε τα μέλη της να παρουσιάζουν και να ανταλλάσσουν τις απόψεις τους.
Άλλα θέματα:
Δεν τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση. Η διεξαγωγή της επόμενης (24ης)
τηλεδιάσκεψης του ΔΣ αποφασίστηκε κατ’ αρχήν για την Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2020, στις
11:00. Αν προκύψει λόγος αλλαγής αυτής της ημερομηνίας, αυτό θα γίνει κατόπιν
πρότερης συνεννόησης του ΔΣ.
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